
كشورمان با دستيابي به چرخه كامل فناوري 
فضاي�ي رتب�ه اول منطق�ه و 11دني�ا را از آن 
خود ك�رد. توانايي دانش�مندان داخلي براي 
طراحي، توليد، پرتاب و كاربس�ت راهبردي 
ماهواره ه�اي مختل�ف اع�م از ماهواره هاي 
سنجش�ي و مخابرات�ي مرج�ع مناس�بي 
براي قض�اوت جهان�ي در اين زمينه اس�ت. 

 
كشور ما ظرف 10سال گذشته توانست به عضويت 
باشگاه كشورهاي داراي فناوري فضايي در بيايد. 
اين اتفاق از چند جنبه براي ما حائز اهميت بود؛ 
اول اينكه دستيابي به فناوري هاي برتر حوزه فضا 
در شرايط تحريم رخ داد. بنابراين غرور و عزت ملي 
را در پي داشت و بار ديگر اعتماد به ظرفيت هاي 
داخلي در ميان مردم را از ش��عار ب��ه باور تبديل 
كرد. دوم اينك��ه توقعات را باال ب��رد و در نتيجه 
مطالبه گري اجتماعي براي توسعه فناوري فضايي 
و فناوري هاي مرتبط را ايجاد كرد. به طوري كه 
بعد از اعزام موجود زنده به فضا مردم اخبار اعزام 
انس��ان به فضا را دنبال مي كردند. س��وم اينكه 
افق هاي جديدتر و در عين حال تضمين شده تري 
نسبت به اتكا به ذخاير نفتي و گازي را پيش روي 
محققان و مسئوالن اجرايي كش��ور روشن كرد 
كه به نوبه خود در توس��عه اقتص��ادي و تعديل 

موازنه هاي بين المللي مؤثر بودند. 
 پيش قراول توليد ملي 

با اين همه آنچه مسلم اس��ت اين است كه مردم 
از فضا انتظار خدمات دارند و پرتاب ماهواره بايد 
در جهت حل مشكالت كشور باشد. دستيابي به 
چرخه كامل فناوري فضايي ب��ه معناي برآورده 
كردن اين انتظار مردم است. به بيان ديگر چرخه 
كامل فناوري فضايي از طراحي و ساخت و پرتاب 
تا به��ره  برداري ه��اي مديريتي و به��ره برداري 
اقتصادي را شامل مي شود. ضمن اينكه فناوري 
فضا جزو فناوري هاي پيشرفته محسوب مي شود 
كه پيشران ساير صنايع و فناوري هاي كشور هم 
هس��ت.  بر اين اساس خبر دس��تيابي به چرخه 

كامل فناوري فضايي و رتبه اول منطقه و 11 دنيا 
در حوزه هوافضا از اين جهت مي تواند حائز اهميت 
باشد. اين خبر را روز گذشته مرتضي براري رئيس 
سازمان فضايي در مراس��م افتتاحيه گردهمايي 
شركت ها و استارت آپ هاي حوزه فضايي كه در 
محل صندوق نوآوري و ش��كوفايي برگزار شد، 

بيان كرد. 
وي ادامه داد: كش��ور در عرصه فن��اوري جايگاه 
مناسبي را پيدا كرده است البته حوزه فضا از حوزه 
اقتداري به حوزه اقتصادي تبديل ش��ده است به 
طوري كه رشد اقتصاد فضا 1۲۹ درصد بوده است؛ 
چراكه با رشد فناوري، ماهواره ها كوچك و ارزان 

شدند و مزاياي آنها افزايش يافت. 
 تغيير استراتژي اقتداري به اقتصادي 

رئيس س��ازمان فضايي تصريح ك��رد: مهم ترين 
اولويت ما اين اس��ت كه از ظرفيت كش��ور براي 
توليد محصول و ارائه خدمات به جامعه استفاده 
كنيم و اين زنجي��ره ارزش تبديل به اقتدار ايران 

در منطقه شود. 
وي گفت: بخش فضايي بايد تبديل به يك صنعت 
توانمند شود. تالش ما اين است كه از ظرفيت همه 
نهادها براي اين موضوع و توسعه زيرساخت هاي 

فضايي استفاده شود. 
رئيس سازمان فضايي ادامه داد: درصد زيادي از 
بخش فضايي را ب��ه بخش هاي خصوصي داديم، 
تعدادي از ش��ركت هاي بزرگ خواس��تار مجوز 
اپرات��ور ماهواره سنجش��ي هس��تند و ما تالش 
مي كنيم تا هرچه سريع تر اين فرايند انجام شود. 
وي خاطرنشان كرد: حضور در مجامع بين المللي 
و سازمان هاي مرتبط نيز از اولويت هاي ماست. در 
سه هفته اخير جلساتي در سازمان ملل در حوزه 
فضايي تشكيل شد و سازمان فضايي نيز نشستي 
با حضور هشت كشور دنيا داشت تا حضور مؤثر در 

عرصه بين الملل داشته باشيم. 
گفتني اس��ت س��رريز فناوري فضاي��ي در همه 
حوزه هاست. از صنعت نانو، بيو و پزشكي گرفته تا 
لوازم خانگي. مثاًل قلب مصنوعي دستاورد توسعه 

صنايع فضايي است. 
امروزه م��ا در مديريت منابع آب، خشكس��الي، 
بحران و ان��واع بالياي طبيعي مش��كالت جدي 
داريم و داده هاي ماهواره اي مي تواند در اين بخش 

كمك كند. 
از سوي ديگر حلقه تكميل كننده چرخه فضايي 
اقتصاد فضايي است كه نوظهور است و به همين 
نسبت جذابيت هايي دارد. اين اقتصاد طي 10سال 
گذشته رشد چش��م گير 1۲۹ درصدي داشته و 
پيش بيني مي شود تا افق 1404 بالغ بر 60درصد 
ديگر رشد كند. بنابراين بايد از اين رشد اقتصادي 

سهم قابل توجهي متوجه كشورمان كنيم. 
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طبق اعالم نظام رتبه بندي تايمز بريتانيا، 13دانشگاه ايراني جزو برترين دانشگاه هاي جهان شدند

جهش 330درصدي دانشگاه هاي ايران در رنكينگ جهاني

ايران به چرخه كامل فناوري فضايي دست يافت
رئيس سازمان فضايي: در حوزه فضايي اول منطقه و يازدهم جهانيم

نظ�ام بين المللي 

عليرضا سزاوار
رتبه بن�دي تايمز   گزارش  2

در  مس�تقر 
بريتانيا، ليس�ت برترين دانشگاه هاي جوان 
جهان را منتشر كرد. س�ال گذشته فقط سه 
دانشگاه از كشورمان جزو 300دانشگاه برتر 
جه�ان بودن�د ك�ه امس�ال ب�ا ي�ك رش�د 
330درصدي به 13دانشگاه افزايش يافتند. 
دانش�گاه نوش�يرواني باب�ل ه�م در ي�ك 
ركوردش�كني جال�ب ب�ه عن�وان يك�ي از 
66دانش�گاه برت�ر جه�ان دس�ت ياف�ت. 
دانشگاه هاي جوان به دانشگاه هايي گفته مي شود 
كه حداكثر نيم قرن قدمت دارند و رقابت بين اين 

دانشگاه ها بسيار جدي است. 

 بررسي 13 شاخص سختگيرانه
رتبه بندي اين دانش��گاه ها هم مثل رتبه بندي 
عام دانشگاه هاي جهان 13 ش��اخص را مدنظر 
قرار مي دهد كه در پنج گروه به ش��رح زير قرار 

گرفته اند:
آموزش: فضاي آموزشي )30 درصد از نمره كل(، 
پژوهش: حجم، درآمد و ش��هرت )30 درصد از 
نمره كل(، اس��تنادها: تأثير پژوهش )30 درصد 
از نمره كل(، درآمد صنعتي: نوآوري )۲/5 درصد 
از نم��ره كل(، وجه بين المللي: نيروي انس��اني، 

دانشجويان و پژوهش )7/5 درصد از نمره كل(
 نوشيرواني شگفتي ساز

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با كسب رتبه 66 
جهان شگفتي آفرين شده است. اين براي دومين 
بار است كه نوش��يرواني جزو 100دانشگاه برتر 
جهان قرار گرفته و سال گذشته هم اين دانشگاه 

با رتبه 78 شگفتي ساز شده بود. 

اما راز جهش هاي چشم گير دانشگاه نوشيرواني 
iclar  بابل چيست؟ طبق آخرين اعالم مؤسسه

vate Analytics كه در سال ۲018 منتشر شد، 
ليست اسامي محققين با يك درصد مقاالت برتر 
دنيا در ۲1حوزه اعالم ش��د و براين اساس پنج 
تن از اساتيد دانشگاه صنعتي بابل به عنوان يك 
درصد محققين مؤثر دنيا از ديدگاه ارجاع مقاالت 
معرفي شدند.  چنين اساتيدي را بسياري از ديگر 
دانشگاه هاي كشور دراختيار ندارند و اين موضوع 
در رتبه بندي تايمز تأثيرگذار اس��ت. همچنين 
يكي از راز و رمز هاي موفقيت اين دانش��گاه نياز 

محوربودن پايان نامه هاست. 
اس��اتيد دانش��گاه در زمينه ه��اي ن��و همچون 
انرژي هاي نو، نان��و تكنولوژي، پيل س��وختي، 
بايومتريال، مواد بيولوژيكي و ديگر موارد فعاليت 
مي كنند كه در دنيا كاربرد دارد و به همين دليل 
ميزان استناد به مقاله هاي آنها هم باالتر مي رود 
كه در رتبه بندي هاي جهاني بس��يار تأثيرگذار 

است. 
 2 دانشگاه از يك استان

دانشگاه صنعتي اصفهان هم رتبه 101 در بين 
دانشگاه هاي برتر را كسب كرد. اين دانشگاه سال 
گذشته هم در ليست برترين دانشگاه هاي جوان 
جهان حضور داشت و در سال 1356 تحت عنوان 
دانشگاه صنعتي آريامهر اصفهان، به عنوان واحد 
دانشگاهي شماره  دو دانش��گاه صنعتي آريا مهر 
تهران )دانشگاه صنعتي ش��ريف( تأسيس، ولي 
پس از مدت كوتاهي از دانشگاه صنعتي شريف 
جدا و به صورت مس��تقل ب��ه فعاليت هاي خود 

ادامه داد. 
دانشگاه كاشان رتبه 107دانش��گاه هاي برتر را 
از آن خود كرده است. اين دانشگاه در رديف ۲0 

دانشگاه برتر ايران هم قرار دارد. 
 دانشكده اي كه دانشگاه شد

در رتبه بندي تايمز دانشگاه صنعتي شيراز رتبه 
114 را به دس��ت آورده اس��ت. اين دانش��گاه با 
قدمت بيش از 40سال با عنوان دانشكده صنعت 
الكترونيك به تربيت نيروهاي كارآمد و مورد نياز 
كشور پرداخته است. امكانات آموزشي و پژوهشي 
بسيار مناسب و اساتيد مجرب و كارآزموده علمي 
و صنعتي موجب شده كه اين دانشكده درسال 
138۲ به دانشگاه صنعتي ش��يراز تبديل شود. 
اين دانشگاه سال گذشته سومين دانشگاه ايراني 

رده بندي تايمز بود. 
 جنجال تغييرنام

دانش��گاه علوم پزش��كي ايران هم رتبه 1۲1 را 
كسب كرد. اين دانش��گاه در مرداد سال 135۲ 
توس��ط عبدالحسين س��ميعي، وزير علوم وقت 
پايه گذاري شد و در آبان 138۹ در زمان وزارت 
مرضيه وحيد دستجردي در دولت دوم محمود 
احمدي ن��ژاد با دانش��گاه علوم پزش��كي تهران 

ادغام شد. 
 دانش��گاه آن زمان چهارمين دانشگاه برترعلوم 
پزش��كي كش��ور بود. خبر ادغام با اعتراضاتي از 
سوي دانش��جويان و اس��اتيد رو به رو شد. پس 
از گذش��ت دو س��ال و پنج ماه از اين انحالل در 
تاريخ 18فروردين 13۹۲ با تصويب »ش��وراي 
عالي گسترش دانش��گاه ها« اين دانشگاه دوباره 

احيا شد. 
 برآمده از هاروارد

دانشگاه مازندران ديگر دانشگاهي است كه رتبه 
13۲تايمز را به دست آورد. دانشگاه مازندران نام 
يك دانشگاه سراسري در بابلسر استان مازندران 
است. گام هاي ايجاد اين دانشگاه در سال 134۹ 

با همكاري و نظارت دانش��گاه هاروارد برداشته 
شد. 

 از تربيت معلم تا مدني
دانشگاه ش��هيد مدني آذربايجان هم در جايگاه 
154 قرار گرفته و نام اين دانشگاه تا سال 1380 
تربيت معل��م تبريز بود و پس از آن به دانش��گاه 
تربيت معلم آذربايجان تغيير كرد. تالش ها براي 
تغيير نام دانش��گاه همگام با تغيير نام دانشگاه 
تربيت معلم تهران و تربيت معلم س��بزوار ادامه 
يافت تا سرانجام در 11بهمن 13۹0 طبق مصوبه 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي نام دانش��گاه، به 

دانشگاه شهيد مدني تغيير كرد. 
 از گيالن تا يزد

دانش��گاه گيالن با رتبه ۲18 دانشگاه زنجان با 
رتبه ۲37، دانشگاه بيرجند با رتبه۲4۹، دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان با رتبه ۲55، دانشگاه صنعتي 
شاهرود با رتبه ۲86 و دانشگاه يزد با رتبه ۲۹3 
ديگر دانشگاه هاي ايراني اين رتبه بندي هستند. 

 رتبه هاي نخست جهاني
براساس اين رتبه بندي دانش��گاه علم و صنعت 
هنگ كنگ براي دومين سال دانشگاه برتر جهان 
 École است. دانشگاه پلي تكنيك فدرال سويس
  Polytechnique Fédérale de Lausanne
و دانش��گاه تكنولوژي )Nanyang( از سنگاپور 
iParis Sc (  و دانشگاه علوم پژوهش��ي پاريس

ences et Lettres( از فرانس��ه ب��ه ترتيب در 
رتبه هاي دوم، سوم و چهارم قرار دارند. 

در مجموع تعداد دانش��گاه هاي ايران با رشدي 
330 درصدي جهشي چشمگير در اين رده بندي 
داشتند و به طور كلي 60 كشور از پنج قاره جهان 
در هش��تمين نسخه س��االنه اين رده بندي قرار 

گرفته اند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 فرمان�دار س�ابق مازن�دران با انتش�ار اين عكس نوش�ت: 
كوه خواري، زمين خواري و تجاوز به طبيعت توسط يك مشت گردن 
كلفت در الهيجان بيداد مي كند. مسئولين چه مي كنند؟ كجا هستند؟ 
اين تصاوير را ببينيد. س��فير ايران در يكي از كش��ورها در اميركاليه 
كتشال الهيجان ساخته است. اميدوارم رياس��ت قوه قضائيه اقدامي 
براي مقابله با زمين خواري كند. كوهبيج��ار الهيجان كه جز مناطق 
بكر و زيباي الهيجان بوده در سال هاي اخير به شكل بي رحمانه اي به 
تاراج رفته است. تا نگاه مي كني كوهي پايين آمده، باغ چايي نابود شده 
و زمين هاي مختلف قطعه بندي و... تاكنون شهري اينچنين مظلوم و 

رها شده نديده ام. 
-----------------------------------------------------
 ميثم توئيت كرد: از اميد به اينكه پنج سال، 10سال كار مي كنيم 
و خونه دار مي شيم، رسيدم به مرحله اي كه شونصد ساعت بايد كار كنم 
كه بتونم يه خونه درست درمون اجاره كنم. همين. دقيقاً بتونم اجاره 

كنم و مجبور نباشم پرت بشم به حاشيه  شهر. 
-----------------------------------------------------

 آس�يد توئيت كرد: خب حاال كه به قدر كفايت م��ارو ژانر كرديد 
و خنديديد، بيايد با هم يك فكري كني��م و يك برنامه اي بريزيم براي 
مطالبه از دولت براي رسيدگي به اوضاع بازار مسكن و تأمين حق سرپناه 

براي مستأجرها. رسماً كمرشكن شده وضعيت. كمرشكن ها!
-----------------------------------------------------

 حسن رضايي با انتشار اين عكس توئيت كرد: ديشب تا صبح 
داشتيم با همسرم  نوبت دهي شونزدهمين طرح رايگان سفيران سالمت 
قرارگاه شهيد عليمرداني رو مي نوشتيم. واقعاً كاري كه براي خدا انجام 
ميشه خستگي نداره. روي برگه هاي نوبت دهي نوشته شده هديه مقام 
معظم رهبري تا كار رن��گ و بوي واليي بگيره. ت��ا االن به 34هزار نفر 

خدمات رايگان داده شده است. 
-----------------------------------------------------

 اميرعلي صفا توئيت كرد: قاضي متخلف فقط اوني نيست كه 
رشوه بگيره يا فساد اخالق داشته باشه. دادرسي كه آيين دادرسي 
رو زيرپا مي گذاره هم متخلفه. ضمانت اجرايي اين تخلف هم اينه كه 
رأيش بايد غيرقانوني محسوب بشه، اما ما هنوز درگير اين هستيم 
كه آيين دادرسي الزم االجراس��ت نه اينكه هر وقت عشقت كشيد 

بزني زيرش. 
-----------------------------------------------------

 هادي يزداني با انتشار اين عكس توئيت كرد: ليست استخدام 
40نفر اصالح طلب در اصفهان دست به دست مي شود. متأسفانه اين 
خبر درست است. به عنوان عضو ش��وراي منطقه  اصفهان حزب اتحاد 
ملت اعالم مي كنم هيچ گونه تصمي��م حزبي راجع به معرفي اين افراد 
گرفته نشده است. اگر افرادي سببي يا نسبي به حزب مرتبط هستند 

خود بايد مورد پرسش قرار گيرند. 
-----------------------------------------------------
 حامدي توئي�ت كرد: براي ثب��ت جهاني جنگل ه��اي هيركاني 
خوش��حال ش��ديم، اما فق��ط يك پنجمش ثبت ش��ده و بيش��تر از 
700هزار هكتار در معرض نابودي  هس��تند. از ط��رف ديگه به گفته 
فعاالن محيط زيست بعيده اين ثبت جهاني دست جنگل  خواران رو از 

اين زيست بوم دور كنه. 
-----------------------------------------------------

 احمد توئيت كرد: فقط »ماليات بر عايدي س��رمايه و مس��كن« 
مي تواند نقش مسكن را به عنوان يك كاالي سرمايه اي كمرنگ كرده 
و اقتصاد كشور را دگرگون كند! مسكن به عنوان موتور محركه  توليد 
با 130 صنعت و 400 ش��غل وابس��ته تنها گريزگاه اقتصادي است و 
بايد از دسترس دالالن خارج ش��ود تا امنيت رفاهي، رواني، اجتماعي 

ايجاد كند!

زهرا چيذري 

اجتماع عظيم دختران انقالب
 در حمايت از حجاب فاطمي

ب�ه مناس�بت هفت�ه عف�اف و حج�اب، دخت�ران انق�الب روز 
پنج ش�نبه 20تيرم�اه در ورزش�گاه ش�هيد ش�يرودي ته�ران 
و 2۷تيرم�اه در حس�ينيه رض�وي اصفه�ان گرد ه�م مي آيند تا 
ب�ه جهاني�ان اي�ن پي�ام را بدهند ك�ه پوش�ش اس�المي و الهي 
انتخ�اب زن�ان اي�ران زمي�ن اس�ت و از آن دف�اع مي كنن�د. 
اجتماع عظيم دختران انق��الب در حمايت از حجاب فاطمي در تاريخ 
۲0و۲7 تيرماه در ش��هرهاي تهران و اصفهان برگزار مي ش��ود. زنان 
و دختران محجبه كش��ورمان در اي��ن اجتماع مردمي ي��اد و خاطره 
شهداي حادثه ۲1تيرماه س��ال 1314و به خاك و خون كشيده شدن 
مدافعان حجاب فاطمي در مسجد گوهرش��اد را گرامي مي دارند.  در 
اجتماع تهران در ورزشگاه شهيد شيرودي خانواده هاي شهداي مدافع 
حرم همچون محسن حججي و مجيد قربانخاني و خانواده هاي احمد 
متوسليان، ابراهيم هادي، مصطفي احمدي روشن، حسن تهراني مقدم 
و محمدحسين حداديان حضور خواهند داشت.  اين اجتماع در ساعت 
17روز پنج ش��نبه ۲0 تيرماه با حضور پرش��ور زنان، دختران و مردان 

غيرتمند كشورمان در ورزشگاه شيرودي برگزار خواهد شد. 

 رئيس مركز پزش��كي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با اشاره به 
اعزام 550نفر كادر پزشكي به مراسم حج امسال گفت: هيچ زائر ايراني 

به دستبندهاي الكترونيكي مجهز نمي شود. 
 مديركل حريم شهر تهران با بيان اينكه ۲0درصد جمعيت كل ايران 
تا س��ال 1404 در محدوده 6هزار كيلومتري حريم كالنش��هر تهران 
مستقر مي ش��وند، گفت: پروژه حريم پايتخت براساس اسناد و احكام 

فرادستي به شوراي عالي برنامه ريزي محول شده است. 
 معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران از برنامه ريزي براي 
تشكيل شوراي تخصصي ش��هر تهران خبر داد و گفت: ضروري است 
كه متخصصان و افرادي كه دغدغه و ريشه در مسائل شهر دارند در اين 

شورا حضور داشته باشند. 
 رئيس اورژانس اجتماعي كشور با اش��اره به افزايش شناسايي ۲5 
درصدي آسيب هاي اجتماعي گفت: 84درصد زناني كه به خانه هاي 

امن مراجعه كردند، بيشتر كم سواد يا بيسواد بوده اند. 

ريكال پرحاشيه داروي فشار خون 
در حين اجراي طرح كنترل فشار خون

ماجراي مشكل دار بودن داروي فشار خون يك شركت داروسازي 
و دس�تور جمع آوري آن مدتي اس�ت كه با حواش�ي خاصي گره 
خورده اس�ت. اين حواش�ي وقتي پررنگ تر مي ش�ود كه ارتباط 
ميان اين ش�ركت داروس�ازي با يكي از مقامات وزارت بهداشت 
از زمزمه ه�اي در گوش�ي در ش�بكه هاي اجتماع�ي مج�ازي به 
برخي رس�انه هاي رس�مي هم راه يافته و وزارت بهداشت درباره 
صحت و س�قم اين ماج�را موض�ع س�كوت اختيار كرده اس�ت. 
اهميت عرضه پيش از مطالعه اثربخشي اين داروي فشارخون وقتي بيشتر 
مي شود كه آمار مبتاليان به فش��ار خون در كشور يك سوم جمعيت كل 
ايران برآورد شده اس��ت.  آنطور كه شهرام ش��عيبي، سخنگوي سازمان 
غذا و دارو مي گويد، گروه داروهاي ضد فش��ارخون )والزارتان، لوزارتان، 
ايربزارتان( در حين تولي��د ماده اوليه ناخالصي هاي��ي توليد مي كند كه 
كارخانه توليدكننده موظف است از سالمت فراورده اطمينان حاصل كرده 

و سپس آن را عرضه كند. 
به گفته وي طي ريكال بين المللي هفته گذشته كه مبني بر ميزان ناخالصي 
ماده اوليه توليدي لوزارتان شركت هندي بيش از مقدار مجاز بوده، فراخوان 
و جمع آوري داروي ش��ركت مذكور در صورت مشاهده در داروخانه هاي 
كشور صادر شد و از بين هشت كارخانه توليدكننده لوزارتان در كشور تنها 
يك كارخانه از مواد اوليه شركت هندي استفاده مي كند؛ شركتي كه حاال 
دارويش از داروخانه ها جمع آوري شده، اما حواشي مرتبط با اين ماجرا هنوز 
جمع نشده است. مهم ترين اين حاشيه ها تأخير شش ماهه در جمع آوري 
داروي ناسالم فشار خون اين ش��ركت دارويي خاص است؛ موضوعي كه 
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو آن را تكذيب مي كند و معتقد است، اين 
سازمان به موقع دستور دارو را صادر كرده، اما خبر مربوط به FDA نشان 
 ،Hetero مي دهد ريكال لوزارتان حاوي ماده مؤثر توليدي شركت هندي
اسفند سال گذشته اعالم ش��ده بود. ش��عيبي در حالي از موضع تكذيب 
درآمده است كه پيش از اين در گفت وگو با روزنامه شرق گفته بود: »تازه 
جمع آوري اين دارو انجام شده و علت تأخير هم بررسي مدارك واردات اين 
ماده بوده است؛ جمع آوري بين المللي اين دارو براي شش ماه پيش است، 
اما نمي دانيم ش��ركت واردكننده ريكال اين ماده را رعايت كرده يا خير؟ 
نمي دانيم شركت ايراني چه زماني آن را خريداري كرده يا اصاًل آن را وارد 

خط توليد كرده است يا خير؟«
كاووس باسمنجي، تحليلگر سياستگذاري دارويي كسي است كه نخستين 

بار اين ماجرا را در فضاي مجازي رسانه اي كرد. 
وي با تأكيد بر سرطانزابودن ناخالصي موجود در مواد اوليه هندي داروي 
لوزارتان گفته است:»ش��ركت هن��دي Hetero در مرداد سال گذش��ته 
داوطلبانه اين ماده اوليه دارويي را ريكال كرد، اما اين تنها داروي اين شركت 
نبود كه ريكال شد. اتحاديه اروپا از روز يازدهم بهمن سال گذشته، پروانه 
ثبت لوزارتان و والزارتان اين شركت را تا آينده اي نامعلوم به حالت تعليق 
در آورد و واردات آن را به خاك اروپا ممنوع و اياالت متحده هم اين گروه 
داروها را از بازار جمع آوري كرد. همچنين پس از آن خود شركت در تمام 

دنيا داوطلبانه پيگير جمع آوري لوزارتان ساخت خودش شد.«
سكوت شش ماهه وزارت بهداشت در برابر اين ماجرا يكي ازپر ابهام ترين نكاتي 
است كه برخي آن را با ارتباطات يكي از چهره هاي مهم اين وزارتخانه با كارخانه 
داروسازي متخلف تحليل مي كنند. وزارتخانه اي كه پس از طرح تحول سالمت 
حاال به طرح كنترل فشار خون شناخته مي شود، اما يكي از پرحاشيه ترين 

ريكال ها را در حوزه يك داروي پرمصرف فشار خون داشته است. 

تجدید آگهى  مناقصه عمومی
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پیوست آگهی مناقصه به شرکت هاي پیمانکاري واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت هاي پیمانکاري فعال در زمینه حمل و نقل می توانند 
از تاریخ 1398/4/17 لغایت آخر وقت اداري مورخ 1398/4/29 به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس گرگان، میدان شهرداري، 
شهرداري گرگان، طبقه سوم و یا به سایت شهرداري گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد 
مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف، ب و ج به شرح (بند 5) آگهی، در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی به صورت الك و 

مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداري به آدرس گرگان، میدان شهرداري، شهرداري گرگان اقدام نمایند.
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